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KATA PENGANTAR 

 

 

Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disingkat dengan KKN) merupakan program wajib bagi mahasiswa 

dalam menyelesaikan masa studinya. Kuliah Kerja Nyata dengan paradigma embelajaran 

pemberdayaan masyarakat ini menghubungkan antara kepentingan mahasiswa dalam 

mempraktekkan keilmuannya di masyarakat dengan kebutuhan masyarakat di desa dalam berbagai 

permasalahan yang ada. Salah satu tujuannya adalah memberdayakan masyarakat melalui berbagai 

aspek pembangunan sebagai upaya mencapai kesejahteraannya. 

Buku panduan ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang 

diperoleh pada proses sebelumnya (sejak semester 1). Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan referensi 

untuk menyamakan presepsi dan hal-hal yang bersifat teknis operasional. Untuk itu, sangat dianjurkan agar 

dipelajari dengan cermat dan seksama. 

Terima kasih, kami sampaikan kepada tim penyusun atas segala upayanya sehingga buku panduan 

ini dapat diselesaikan sesuai jadwal. Akhirnya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk hasil yang 

lebih baik. 

 

 
Mojokerto, 3 Juli 2018 
Ketua LPPM IKHAC 

 
 
 

                                     Muslihun, Lc.,M.fil  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003, Pasal 20 

ayat 2, Tentang System Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban 

untuk menyelenggarakan  pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Untuk menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu 

penyelenggaraan pengabdian kepada Masyarakat menganut prinsip-prinsip: 

kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan, dan profesionalisme. 

Salah bentuk kegiatan pengabdian kepada masayarakat adalah Kuliah Kerja 

Nyata (KKN), yang dilakukan secara interdisipliner, institusional dan kemitraan oleh 

mahasiswa dengan bimbingan dosen. Seiring dinamika masyarakat, pemerintah 

daerah, pemerintah pusat maupun untuk menghadapi MEA, maka program KKN di 

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim diselenggarkan dengan pola KKN Tematik 

berbasis pemberdayaan masyarakat.  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah praktik yang 

bertujuan melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta belajar 

memecahkan masalah persoalan nyata yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu 

program KKN di UPM Mojokerto dikembangkan dengan menggayutkan bidang ilmu 

yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga mahasiswa yang sudah lulus program KKN 

memiliki kompetensi yang signifikan untuk menjadi warga masyarakat yang mampu 

berperan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. 

Tema KKN 2017 adalah “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Dalam 

Rangka Menghadapi MEA”. 

 

B. Landasan  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 
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4. Statuta Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 

5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 

6. SK Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim. 

 

C. Tujuan KKN 

1. Tujuan Umum: 

Setelah melaksanakan KKN diharapkan mahasiswa mendapat pengalaman riil 

dan wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk 

mengembangkan potensi masyarakat desa. 

2. Tujuan Khusus. 

a. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui 

keterlibatan dalam masyarakat yang secara langsung menemukan, 

merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan yang ada pada 

masyarakat  

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan 

pemikiran berdasarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (Ipteks) secara 

kolaboratif dan multidisiplin dalam upaya menumbuhkan, mempercepat gerak 

serta mempersiapkan kader-kader pembangunan. 

c. Meningkatkan kepribadian mahasiswa agar mempunyai jiwa nasionalisme dan 

patriotisme, mempunyai etos kerja, ulet dan tanggung jawab, memiliki jiwa 

kepemimpinan, mandiri dan tanggung jawab, berjiwa kreatif dan inovatif, 

berjiwa eksploratif dan analitis. 

d. Melatih mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

suatu program di masyarakat, 

e. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, 

instansi terkait dan masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat berperan dan 

menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitian dengan tuntutan dari 

masyarakat  

f. Mendapatkan umpan balik yang dapat dijadikan bahan acuan untuk 

penyempurnaan sistem pendidikan perguruan tinggi yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan program pembangunan. 
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D. Manfaat 

1. Mahasiswa 

Melalui pelaksanaan KKN diharapkan setiap mahasiswa memperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

a. Memperdalam pengertian terhadap cara berfikir dan bekerja secara 

interdisipliner, sehingga dapat menghayati adanya keterkaitan, dan kerja sama 

lintas sektor. 

b. Memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap pemanfaatan ilmu, 

teknologi, seni dan budaya yang dipelajari di kampus bagi pelaksanaan 

program pembangunan. 

c. Memperdalam penghayatan dan pengertian mahasiswa terhadap permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. 

d. Mendewasakan cara berfikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa 

dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara 

pragmatis. 

e. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan ilmu, teknologi 

dan seni secara interdisipliner atau lintas sektor. 

f.   Membina mahasiswa menjadi motivator, dinamisator, dan problem solver. 

g. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja sebagai kader pembangunan 

sehingga terbentuk sikap dan rasa cinta terhadap kemajuan masyarakat. 

h. Melalui pengalaman bekerja dalam melakukan penelaahan, merumuskan, dan 

memecahkan masalah secara langsung, akan lebih menumbuhkan sifat 

profesionalisme dalam diri mahasiswa dalam arti peningkatan keahlian dan 

tanggung jawab. 

2. Masyarakat dan Pemerintah Daerah 

Dengan pelaksanaan KKN, diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah dapat 

memperoleh manfaat sebagai berikut: 

a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga, ilmu, teknologi, seni dan budaya 

dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. 
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b. Memperoleh terobosan baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, 

merumuskan dan melaksanakan program pembangunan. 

c. Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi 

swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan. 

d. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat 

sehingga terjamin kesinambungan pembangunan. 

e. Memanfaatkan bantuan tenaga mahasiswa untuk melaksanakan program 

pembangunan yang berada di bawah taggungjawabnya. 

3. Perguruan Tinggi 

Melalui pelaksanaan KKN yang dilaksanakan secara rutin, diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada perguruan tinggi yaitu: 

a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa dengan 

proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kurikulum, 

materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang diasuh di Perguruan Tinggi 

dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dalam program pembangunan. 

b. Memperoleh berbagai fakta, data yang berharga yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam memberikan materi perkuliahan serta menemukan 

berbagai masalah untuk pengembangan penelitian. 

c. Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menelaah dan merumuskan 

keadaan/kondisi nyata masyarakat, serta dapat mendiagnosa secara tepat 

kebutuhan masyarakat sehingga berguna bagi pengembangan ilmu, teknologi 

dan seni yang secara tepat diamalkan sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

d. Meningkatkan, memperluas, dan mempercepat kerjasama dengan instansi lain 

melalui rintisan kerjasama mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) 

 

E. Status dan Beban Akademik 

KKN menjadi intrakurikuler pendidikan tinggi dan merupakan persyaratan wajib 

bagi mahasiswa Program Strata (S1). Status KKN Tematik di Institut Pesantren KH 
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Abdul Chalim dalam satuan kurikulum dikategorikan sebagai mata kuliah tersendiri 

yang dilaksanakan setelah mahasiswa memperoleh sekurang-kurannya 110 SKS.  

Program KKN ini termuat dalam kurikulum program S1 termasuk kelompok mata 

kuliah umum (MKU) dengan bobot 4 SKS. Besarnya beban akademik ini diperoleh dari 

perhitungan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN 

sebagai berikut :  

a. Tahap Persiapan (Setara 1 SKS) Mahasiswa diwajibkan secara berkelompok 

mengajukan proposal kegiatan KKN Tematik disetujui oleh Dosen Pembimbing. 

Selanjutnya mengikuti pembekalan Kegitan persiapan 1 SKS dengan waktu 

pelaksanaan setara 45 menit tatap muka (1 SKS x 45 menit x 16 kali) setara 

dengan 720 menit sekitar 12 jam @ 60 menit, termasuk kegitan terstruktur dan 

mandiri yang dilakukan sebelum mahasiswa ditempatkan dilokasi KKN tersebut.  

b. Tahap Pelaksanaan dan Pembuatan Laporan (Setara 2 SKS) Mahasiswa diwajibkan 

melakukan semua kegiatan yang direncanakan bersama-sama kelompok 

masyarakat atau sasaran di lokasi KKN serta membuat laporan harian, bulanan 

dan laporan akhir. Tahap pelaksanaan ini sebesar 2 SKS dengan lama waktu 

pelaksanaan 3 sks x 160 menit x 14 kali pertemuan  sama dengan 6720 menit  atau 

112 jam per semester atau 28 jam per minggu atau 5  jam kerja per hari, selama  

30 hari atau 4 (empat) minggu di lokasi KKN. 

 

F. Peranan Mahasiswa KKN di Desa.  

Penyelenggaraan KKN dimaksudkan agar mahasiswa dapat ikut membantu dalam 

pelaksanaan program pembangunan di desa, dengan berperan sebagai: 

1. Motivator 

Dalam kegiatan pembangunan, masyarakat harus dapat menjadi subyek 

pembangunan, bukan hanya menjadi obyek pembangunan. Agar dapat menjadi 

subyek pembangunan, perlu ada upaya untuk memberikan motivasi. Yang dapat 

dilakukan oleh mahasiswa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat adalah 

dengan jalan memberikan penyuluhan, menunjukkan kinerja, memberikan contoh, 

memberi stimulan, dan memberikan  tanggung jawab. 
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2. Problem Solver 

Peranan mahasiswa sebagai problem solver dapat dilakukan dengan jalan 

memberikan berbagai alternative/solusi terhadap permasalahan yang berkembang di 

masyarakat. Dengan berbagai alternative dan solusi yang ditawarkan, masrakat dapat 

mengambil keputusan sendiri secara tepat dalam mengatasi permasalahan yang 

tengah dihadapi. Mahasiswa hendaknya dapat menghindarkan diri sebagai pengambil 

keputusan terhadap berbagai solusi yang ditawarkan, kesan menggurui, dan menjadi 

dewa penyelamat bagai masyarakat.   

a. Katalisator 

Mahasiswa selaku katalisator dapat berperan sebagai penghubung antara 

masyarakat desa dengan pihak luar yang terkait dengan permasalahan yang 

berkembang di desa. Misalnya: ketika muncul permasalahan di desa tentang 

kenakalan remaja, pemakaian obat-obatan terlarang, maka mahasiswa dapat 

menghubungkan antara pemerintah desa dengan Badan Narkotika Nasional di 

Kabupaten (BNNK) untuk melakukan penyuluhan. 

b. Innovator 

Mahasiswa diharapkan dapat menjadi innovator, yaitu menemukan cara-

cara baru yang lebih baik sehingga masyarakat dapat mengikuti dan 

memperoleh manfaatnya. 

c. Pengkader 

Kegiatan pembangunan perlu rutinitas dan kontinyuitas, sehingga 

kesinambungan pembangunan dapat dijaga. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga 

yang memiliki kemauan dan kemampuan. Peranan mahasiswa harus mampu 

membentuk kader-kader pembangunan yang handal, sehingga kesinambungan 

pembangunan akan terus terjaga dan terpelihara dengan baik. Pengkaderan 

dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Remaja, LSM, dll. 

Secara ideal, kader-kader pembangunan di desa yang dapat diandalkan 

hendaknya memiliki persyaratan khusus, misalnya: 

i. Ikhlas, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. 

ii. Berkemauan keras, ulet, tekun, dan rajin. 

iii. Jujur dan dapat dipercaya. 
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iv. Mempunyai inisiatif dan kreatif. 

v. Berpengetahuan dan berpengalaman cukup. 

vi. Memiliki ketrampilan dan kecakapan. 

vii. Mempunyai kesehatan jasmani dan rohani 

d. Bukan Kuli Kontrak 

Pelaksanaan program pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner 

diperlukan koordinasi pembagian tugas yang jelas diantara pihak-pihak yang 

terkait. Mahasiswa bukan kuli kontrak, yang mengerjakan sendiri semua 

programnya. Namun juga bukan mandor yang hanya melihat orang lain bekerja. 

Mahasiswa hendaknya dapat memberi contoh dan mampu memdayagunakan 

berbagai sumber daya yang ada. 

e. Pendekatan Sosial 

Pendekatan sosial merupakan suatu proses komunikasi sosial yang 

bertujuan untuk menyebarluaskan pengertian, maksud dan tujuan KKN sehingga 

dapat terbina kerja sama yang positif dengan semua pihak dalam 

menyukseskan program KKN. Dengan demikian keberhasilan pendekatan yang 

dilakukan mahasiswa merupakan kunci keberhasilan KKN. Adapun sasaran 

pendekatan sosial meliputi: 

i. Semua aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan, termasuk 

dinas/instansi/jawatan yang ada. 

ii. Kepala Desa, Sekdes, Perangkat desa. 

iii. BPD dan LPM 

iv. Para pemimpin formal dan non formal 

v. Generasi muda/organisasi kepemudaan 

vi. Masyarakat  
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BAB II 

PETUNJUK TEHNIS KKN 

 

A. PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA KKN 

Prosedur yang harus dilalui oleh mahasiswa pengambil program KKN adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendaftarkan Diri sebagai Peserta KKN 

a. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menempuhprogram KKN, 

memprogram KKN pada semester tersebut, mendaftarkan diri dengan cara 

mengisi data diri melalui internet. 

b. Mahasiswa melihat pengumuman di internet untuk memastikanapakah 

namanya sudah tercantum dalam daftar peserta KKNatau belum. 

c. Jika ada masalah dengan daftar pengumuman tersebut, mahasiswa dapat 

melakukan klarifikasi kepada panitia KKN  

d. Jika sudah tidak ada masalah dengan daftar nama yang telah diumumkan, 

mahasiswa menunggu pengumuman penempatan lokasi KKN dan 

pengumuman pelaksanaan kegiatan pembekalan. 

2. Mengikuti Kegiatan Persiapan KKN 

a. Mahasiswa wajib mengikuti secara tertib kegiatan pembekalan yang 

dilaksanaan oleh panitia KKN. 

b. Peserta pembekalan wajib mengikuti postes pembekalan. 

c. Karena tidak ada tes susulan, peserta pembekalan yang tidak mengikuti tes 

(tanpa keterangan/pemberitahuan) akan diberi skor 0 (nol) untuk kegiatan 

pembekalan. 

d. Mahasiswa yang tidak mengikuti tes karena sakit (dengan suratdokter) atau 

keperluan lain (surat tugas lembaga/sejenisnya) akan diberi tugas khusus 

dengan nilai maksimal 70. 

e. Setelah mengikuti acara pembekalan, peserta KKN wajib melakukan koordinasi 

bersama DPL untuk merancang program yangakan dilaksanakan di tempat 

KKN. 
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f. Mahasiswa bersama DPL menunjuk koordinator desa (kordes)dan petugas-

petugas lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan KKN. 

g. Mahasiswa bersama DPL merancang pembagian tugas untuksetiap individu 

dan tugas kelompok. 

h. Mahasiswa mempersiapkan perbekalan, perlengkapan, fasilitas,dan sarana 

lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pribadidan kepentingan bersama 

dalam pelaksanaan KKN. 

i. Sambil menunggu tanggal pemberangkatan KKN, mahasiswa dalam satu lokasi 

KKN selalu melakukan koordinasi untuk mematangkan program dan 

memperlengkapi sarana dan fasilitas yang diperlukan. 

j. Jika mahasiswa mengalami masalah dalam persiapan dapat berkonsultasi 

dengan DPL atau kepada panitia  KKN. 

3. Melaksanakan KKN 

a. Mahasiswa siap dan berada di lokasi pemberangkatan KKN tepat waktu 

dengan berbagai perlengkapan yang diperlukan. 

b. Mahasiswa secara tertib mengikuti upacara pemberangkatan KKN. 

c. Tiba di lokasi KKN, mahasiswa secara tertib dan santun wajib mengikuti acara 

penerimaan oleh pihak yang ditempati KKN. 

d. Mahasiswa menuju ke tempat pemondokan dengan tetap menjaga etika 

kemahasiswaan yang sedang dalam proses belajar. 

e. Mahasiswa melakukan pendekatan sosial kepada pihak-pihak terkait, pimpinan 

dan staf personalia tempat KKN, pihak kecamatan, dinas/instansi, kepala desa, 

perangkat desa, fungsionaris lembaga desa (BPD/LPMD), kelompok 

masyarakat, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya. 

f. Mahasiswa melakukan orientasi penjajagan ke masyarakat dan wilayah lokasi 

KKN untuk melihat visibilitas program yang telah dirancang dan menemukan 

hal baru yang berpotensi untuk dikembangkan. 

g. Menyempurnakan rancangan program dan mempresentasikannya kepada 

pihak- pihak terkait serta mengesahkan rancangan program hasil kesepakatan. 

h. Menyusun jadwal operasional pelaksanaan program hasil kesepakatan. 
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i. Menggandakan rancangan program hasil kesepakatan dan jadwal operasional 

kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan. 

j. Melaksanakan program-program yang telah dirancang secara terkoordinasi, 

sistematis, dan bertanggung jawab. 

4. Menyusun Laporan Hasil KKN 

a. Menyusun laporan berkala secara individu dan mengonsultasikannya kepada 

DPL (lihat contoh format laporan pada lampiran). 

b. Meminta tanda tangan DPL dan Kepala Desa/Kepala Sekolah/pimpinan 

Pesantren/ penanggung jawab tempat KKN sebagai bukti keabsahan laporan. 

c. Menyerahkan laporan kemajuan kepada DPL,dan pihak pimpinan tempat KKN. 

d. Membuat laporan akhir (termasuk laporan individu) denganmenggunakan 

format yang telah ditetapkan (lihat contoh formatlaporan pada lampiran). 

e. Mengonsultasikan laporan akhir kepada DPL dan meminta pengesahannya 

dari DPL dan pihak pimpinan tempat KKN. 

f. Menggandakan laporan akhir dan menyerahkannya kepada DPL, dan pihak 

pimpinan tempat KKN. 
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Berikut bagan alir kegiatan mahasiswa yang akan memprogram KKN 

BAGAN ALIR KEGIATAN MAHASISWA DALAM MEMPROGRAM KKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tahapan Pelaksanaan KKN 

Pelaksanaan KKN dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu: 

Tahap I  : Kuliah  Pembekalan 

Tahap II  : Orientasi/pengenalan lapangan 

Tahap III  : Kegiatan Lapangan 

Tahap IV  : Pelaporan 

 

1. Kuliah/Pembekalan KKN 

Mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata akan dibekali dengan 

pengetahuan serta ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di 

desa. Pada kergiatan ini Peserta di perkenalkan dengan DPL dan di pandu DPL 

dalam membentuk panitia kelompok KKN dan membantu pembuatan awal 

Mahasiswa mendaftarkan 
diri sebagai peserta KKN 

Mengikuti persiapan KKN 

Melaksanakan KKN 

Melaporkan Hasil KKN 

1) Memahami persyaratan KKN yang bisa diakses di 
web KKN UPM. 2). Melakukan entry data diri. 3) 
Melihat pengumuman penempatan 4) Melihat jadwal 
pembekalan di web KKN UPM 

1) Mengikuti pembekalan, 2) koordinasi dengan DPL 
dan teman selokasi 3) Membentuk Pokja & Menyusun 
program kerja 4).merencanakan fasilitas dan sarana 

yang diperlukan.5) melakukan survey awal ke lokasi 
KKN 

1) Mengikuti upacara pemberangkatan. 2) mengikuti 
acara penerimaan di lokasi KKN . 3) memaparkan 
rencana program kerja . 4) pemetaan ulang tentang 
rencana program kerja disesuaikan dengan sikon riil 5) 
Melksanakan program. 
 

1)Membuat laporan kegiatan Individu 2) Membuat 
laporan kegiatan kelompok kerja 3) Membuat laporan 
kerja akhir kelompok satu desa 

Tindak Lanjut KKN Menerima nilai akhir hasil KKN 
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program KKN dengan mensinkronisasikan program kelompok dengan program 

panitia pusat.   

a. Tujuan Pembekalan 

Pembekalan dilaksanakan untuk membekali mahasiswa agar: 

1. Memahami maksud dan tujuan program KKN. 

2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan KKN. 

3. Memiliki pengetahuan untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian 

terhadap permasalahan yang ada serta pemecahannya. 

4. Memperoleh informasi tentang potensi dan permasalahan di desa yang 

akan menjadi lokasi kerjanya. 

5. Dapat melatih diri bekerja secara berkelompok, interdisipliner, dan lintas 

sektor. 

Materi Pembekalan 

Materi/topik yang akan diberikan dalam pembekalan disusun berdasarkan tema 

KKN dan dari hasil observasi di lokasi KKN, yang meliputi: 

1. Topik yang bersifat proses, yaitu materi yang berguna bagi mahasiswa 

dalam melakukan KKN di desa, antara lain: 

a. Pengertian, tujuan, sasaran, dan manfaat KKN. 

b. Penyusunan program KKN 

c. Tugas dan fungsi DPL 

d. Pendekatan sosial dalam ber-KKN 

2. Topik yang bersifat isi, yaitu bahan-bahan yang berguna bagi mahasiswa 

dalam melakukan KKN di desa yang akan disampaikan/diteruskan oleh 

mahasiswa kepada masyarakat, antara lain: 

a. Peranan mahasiswa dalam pembangunan desa 

b. Mengidentifikasi permasalahan di desa dan upaya penyelesaiannya 

c. Pendidikan dan pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 

d. Kesehatan dan kesadaran lingkungan 

e. Kepemudaan 

f. Kewirausahaan  
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b. Penyelenggaraan dan Evaluasi Pembekalan 

1. Pembekalan KKN diselenggarakan oleh panitia pelaksana KKN 

2. Instruktur pembekalan KKN bertugas memberikan materi, informasi, 

pengetahuan yang dapat dijadikan bekal mahasiswa peserta KKN. 

3. Pada akhir pembekalan diadakan evaluasi pembekalan. 

4. Evaluasi pembekalan didasarkan pada frekuensi kehadiran pembekalan, 

hasil tes pembekalan dan penyusunan instrument observasi lapangan 

(tugas terstruktur). 

5. Metode pembekalan KKN 

a. Ceramah, diskusi, kuliah dan simulasi. 

b. Pemutaran slide, peragaan atau cara lain dengan menggunakan audio 

visual. 

c. Tata Tertib  Pembekalan  

1. Peserta diharuskan mengikuti seluruh kegiatan  pembekalan.  

2. Peserta pembekalan hadir lima belas menit sebelum pembekalan dimulai 

dengan mengisi daftar hadir 

3. Peserta pembekalan tidak diperbolehkan meninggalkan ruang pembekalan 

tanpa ijin tertulis dari panitia. 

4. Peserta pembekalan diwajibkan membuat instrument observasi lapangan 

(tugas terstruktur/kelompok). 

5. Peserta pembekalan diwajibkan mengikuti tes akhir pembekalan (tertulis). 

6. Peserta pembekalan wajib menjaga nama baik almamater sepanjang 

pembekalan. 

2. Observasi/Orientasi Pengenalan Lokasi KKN 

Observasi/orientasi pengenalan lokasi KKN dilakukan oleh mahasiswa KKN di 

bawah bimbingan DPL yang bertujuan untuk mendapatkan data/informasi/topik 

yang akan dijadikan acuan program kerja  KKN. Beberapa hal yang ingin 

didapatkan dari hasil observasi/orientasi pengenalan lokasi KKN adalah: 

a. Diskripsi lokasi KKN 

b. Masalah-masalah yang ditemui dalam masyarakat di lokasi KKN 

c. Kebutuhan masyarakat di lokasi KKN 
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3. Kegiatan Lapangan KKN 

a. Mahasiswa berada di lokasi KKN yang ditentukan selama 1 (satu) bulan. 

b. Setiap desa membentuk kelompok desa yang anggotanya terdiri dari Prodi 

yang berlainan (interdisipliner). 

c. Setiap kelompok desa melakukan kegiatan KKN yang terprogram dan 

terkoordinasi. 

d. Kegiatan yang dilakukan atas dasar kerjasama dengan instansi lain 

hendaknya dikoordinasikan dengan panitia Pelaksana KKN. 

Tata Tertib Pelaksanaan Kegiatan Lapangan 

a. Mahasiswa KKN wajib menjaga nama baik almamater dalam sikap dan 

perilaku selama di lokasi KKN. 

b. Mahasiswa KKN dilarang: 

1) Mencampuri permasalahan masyarakat di luar program KKN. 

2) Ikut campur dalam permasalahan Pemerintah daerah. 

c. Berpakaian sopan dan selalu memakai official cap (untuk acara resmi). 

d. Sopan santun di lokasi KKN. 

e. Peserta KKN bertempat tinggal di lokasi KKN, sesuai dengan tempat yang 

sudah ditentukan. 

f. Meninggalkan tempat lokasi KKN harus ijin tertulis kepada pembimbing atau 

koordinasi dengan kordes (wakil). 

Pelanggaran terhadap Tata tertib yang ditentukan akan dikenakan sanksi 

berupa: 

a. Teguran dan peringatan oleh panitia. 

b. KKN dinyatakan gagal/batal. 

c. Dikenakan schorsing oleh Perguruan Tinggi. 

4. Tahap Pelaporan. 

Pada tahap ini mahasiswa akan membuat hasil pelaksanaan program secara 

periodik baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok,  serta membuat 

laporan akhir dilakukan bersama, sebagai laporan hasil akhir untuk satu desa. 

Ditinjau dari segi format maupun cara penyusunannya, laporan akhir ini berbeda 

dengan laporan periodik. Laporan periodik berguna dalam pelaksanaan tahapan 
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program kegiatan beserta masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. 

Untuk laporan periodik ini, pengisian buku kerja KKN perlu dilakukan secara tertib, 

sehingga pada waktu diperlukan, mahasiswa dapat melihat kembali tentang 

proses dan hasil pelaksanaan program kerjanya. Beberapa hal yang penting 

berkaitan dengan laporan akhir KKN adalah: 

1. Penyusunan laporan akhir merupakan tugas kelompok. 

2. Sebelum laporan dikumpulkan, hendaklah berkonsultasi terlebih dahulu 

dengan DPL masing-masing. 

3. Laporan diketik pada kertas HVS ukuran A-4 70 gram, dengan spasi 1,5 huruf 

Time New Roman, ukuran margin 4 cm kiri, 4 cm atas, 3 cm kanan dan 3 cm 

bawah. 

4. Laporan diketik rangkap empat, masing-masing untuk: 

a. LPPM Institut Pesantren KH Abdul Chalim, cq. Panitia. 

b. Kecamatan yang bersangkutan. 

c. Desa lokasi KKN 

d. Arsip kelompok KKN. 

5. Naskah laporan yang telah diketik ditandatangani oleh DPL dan penyusun, 

diserahkan kepada panitia, pada tanggal 10 September 2016. 

6. Penjilidan laporan KKN dilakukan oleh mahasiswa sendiri dengan sampul 

menerus/soft cover berwarna putih. 

 

C. Organisasi Mahasiswa Dalam Kegiatan Lapangan KKN 

Guna memperlancar tugas mahasiswa dalam menyesuaikan program KKN, maka 

perlu dibentuk koordinator mahasiswa, sebagai berikut: 

1. Koordinator mahasiswa KKN di tingkat Kecamatan (Korcam) 

2. Koordinator mahasiswa KKN di tingkat Desa (Kordes) 

Pembentukan koordinator mahasiswa KKN dilakukan oleh mahasiswa di bawah 

pembinaan panitia dan DPL, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut: 

a. Ketua/koordinator 

b. Sekretaris 

c. Bendahara 
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d. Penanggung jawab masing-masing prodi 

Adapun tugas dan tanggung jawab organisasi mahasiswa adalah: 

3. Tugas dan tanggung jawab koordinator mahasiswa tingkat Kecamatan adalah: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa KKN se-wilayah kecamatan agar 

dapat melaksanakan program-program KKN dengan baik. 

b. Melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan di wilayah kecamatan dalam 

rangka kerjasama dengan masyarakat untuk mensukseskan program-program 

KKN dan program pembangunan di Kecamatan 

c. Sebagai koordinator untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang terjadi 

dalam pelaksanaan KKN di wilayah kecamatan. 

d. Mengatur pertemuan periodik dengan kordes sebagai wakil mahasiswa KKN 

di wilayah Kecamatan. 

e. Memprogramkan kegiatan terpadu 

f. Tugas-tugas lain dari Panitia. 

4. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Desa (Kordes) 

Koordonator Desa adalah mahasiswa KKN yang ditunjuk untuk menjadi 

koordinator, wakil kelompok mahasiswa KKN di desa dan berfungsi sebagai wakil 

dalam menjalin komunikasi dengan perangkat desa, Panitia KKN , dinas terkait 

dan pihak luar mahasiswa KKN. Tugas dan tanggung jawab Kordes adalah: 

a. Menyusun struktur organisasi kepengurusan di desa lokasi yang terdiri dari 

ketua, wakil ketua, bendahara , sekretaris dan ketua pokja. 

b. Menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak terkait. 

c. Mengkomunikasikan masalah kelompok dengan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) 

d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja di desa 

lokasi KKN. 

e. Mengkoordinasikan kemajuan anggota kelompok. 

f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan KKN. 

g. Mengkoordinasi dana kelompok dengan bendahara baik dari iuran anggota 

KKN maupun dari instansi terkait. 
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h. Membantu menyelesaikan persoalan yang dialami anggota kelompok, 

menjaga persatuan, kekompakan, keutuhan dan kebersamaan anggota KKN. 

i. Mengikuti rapat koordinasi dengan desa, kecamatan dan pihak luar yang 

memerlukan perwakilan 

j. Mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima dari iuran 

anggota KKN maupun dari sponsor. 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kondisi keuangan kepada DPL secara 

berkala. 

l. Bersama kelompok berkonsultasi pada DPL mengenai penyusunan laporan 

akhir , penggadaan laporan dan penyerahan pada Panitia KKN 

m. Mengkoordinasikan acara penutupan dan acara pamitan dengan aparat desa, 

dan masyarakat  

5. Tugas dan Tanggung jawab Wakil Ketua Kordes. 

Menggantikan tugas dan tanggung jawab ketua bila Ketua berhalangan karena 

sakit atau ada 2 acara atau lebih yang harus dihadiri ketua secara bersamaan. 

6. Tugas dan Tanggung jawab Sekretaris: 

a. Membantu mempermudah/ memperlancar tugas Ketua, terutama dalam hal 

administrasi dan manajemen pengarsipan 

b. Mengingatkan ketua tentang rencana acara yang akan dilakukan. 

c. Menyiapkan surat menyurat dan membuat arsip atau file semua kegiatan  

7. Tugas Bendahara: 

a. Membantu tugas ketua dalam hal menerima iuran anggota KKN. 

b. Membuat catatan penerimaan dan pengeluaran yang didukung oleh bukti-

bukti transaksi. 

c. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran  secara berkala dan 

dilaporkan kepada Ketua. 

d. Memberi penjelasan dan pelaporan pada DPL bila diperlukan. 

e. Bertanggung jawab atas pembuatan bukti transaksi baik untuk penerimaan 

maupun pengeluaran. 
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D. TUGAS DAN WEWENANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)   

DPL adalah dosen dari berbagai program studi yang direkomendasikan oleh 

fakultas dan ditugaskan oleh Rektor untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam 

melaksanakan program KKN  Tugas dan Wewenang DPL dalam membimbing 

mahasiswa KKN adalah: 

1. Melakukan survey ke wilayah KKN yang akan ditempati oleh mahasiswa 

bimbingannya. 

2. Memetakan potensi masyarakat untuk masukan bagi mahasiswa  KKN dalam 

membuat program kerja. 

3. Menyiapkan informasi untuk disampaikan kepada mahasiswa saat kegiatan 

pembekalan. 

4. Memberikan informasi potensi tempat KKN kepada mahasiswa. 

5. Mendampingi mahasiswa membuat rencana program kerja. 

6. Menyepakati jadwal dan aturan main dalam pembimbingan atau pendampingan 

dalam pelaksanaan KKN. 

7. Mendampingi mahasiswa melakukan survey awal dan penetapan POSKO KKN. 

8. Mengarahkan dan menyarankan mahasiswa mengenai perlengkapan yang perlu 

disiapkan sebelum menuju lokasi KKN. 

9. Membuat jadwal pembibingan dan pendampingan dengan mahasiswa  

10. Berkoordinasi dengan DPL yang lain mengenai jadwal pembimbingan dengan 

mahasiswa. 

11. Mendampingi mahasiswa pada saat pemberangkatan ke lokasi KKN dan 

penetapan Posko KKN. 

12. Memperkenalkan mahasiswa dengan kepala desa, aparat desa desa dan 

masyarakat. 

13. Mendampingi dan memberikan saran pada mahasiswa pada saat pembuatan 

program kegiatan yang riil dan operasional. 

14. Memantau keterlaksanaan program-program KKN yang telah disusun dan 

disepakati bersama antara pihak mahasiswa dan pihak-pihak terkait.  

15. Mengarahkan mahasiswa jika ada masalah dalam pelaksanaan program yang telah 

dirancang.  
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16. Menegur, memotivasi, dan memberikan saran kepada mahasiswa jika ada 

mahasiswa yang tidak aktif, kurang kreatif, dan kurang berpartisipasi dalam 

pelaksanaan KKN.  

17. Menolak atau membatalkan program-program baru yang disusun oleh mahasiswa 

jika dipandang kurang menguntungkan secara akademik. 

18. Mendampingi mahasiswa peserta KKN dalam mengoordinasi hasil-hasil KKN 

bersama Korpokja, Kepala Desa/pimpinan lembaga tempat KKN, dan pihak terkait 

lainnya untuk kepentingan penyusunan laporan 

19. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam penyusunan 

laporan kemajuan dan laporan akhir. 

20. Mendampingi mahasiswa dalam diskusi akhir pembuatan laporan KKN. 

21. Menerima laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan KKN. 

22. Mengevaluasi prestasi yang telah dicapai mahasiswa dalam mengikuti pembekalan, 

penyusunan proposal/program, pelaksanaan di lapangan, dan pelaporan. 

23. Menerima dan mengolah laporan serta penilaian KKN mahasiswa dari antar 

mahasiswa dan tokoh masyarakat.  

24. Membuat nilai akhir kelulusan mahasiswa peserta KKN bersama  DPL yang lain . 

25. Memberikan saran dan rekomendasi dalam peningkatan 

keberhasilan pelaksanaan KKN berikutnya kepada Lembaga UPM 

26. Wajib menjaga nama baik Institut Pesantren KH Abdul Chalim dalam sikap dan 

tingkah laku selama di lokasi KKN. 

27. Pembimbing KKN harus berpakaian rapi dan sopan 

28. Pembimbing KKN harus hadir/peninjauan lokasi KKN minimal 4 kali selama 

kegiatan KKN 

29. Jika terjadi permasalahan, pembimbing segera lapor kepada koordinator 

pembimbing, dan jika tidak dapat diselesaikan hendaknya dilaporkan kepada 

Panitia 

30. Dalam keadaan mendesak, pembimbing dapat meminta diadakan rapat darurat 

DPL dengan panitia 
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E. TUGAS DAN WEWENANG DOSEN KORLAP 

1. Mengadakan koordinasi dengan DPL tentang program KKN yang telah disusun 

mahasiswa untuk masing2 desa. 

2. Melakukan monitoring atas pelaksanaan program dengan cara interview langsung 

dengan mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program. 

3. Memberikan solusi dan saran bila ada permasalahan yang dilakukan dengan 

bekerjasama dengan DPL. 

4. Menerima laporan kegiatan setiap minggu dan memeberikan laporan berkala 

mingguan itu kepada Sie Kesekretariatan untuk diunggah dalam Website UPM. 

Diharuskan untuk menyertakan foto2 kegiatan KKN 

5. Memberi evaluasi dan penilaian atas kinerja DPL yang berada di bawah wilayah 

kerjanya sesuai dengan kisi-kisipenilaian yang sudah ditetap  kanpanitia  

(instrument terlampir) 

 

F. TATA TERTIB MAHASISWA 

1. Kewajiban 

a. Setiap peserta KKN wajib membawa jaket, kaos, topi dan identitasdiri lainnya 

sebagai mahasiswa UPM dan memakainya pada acaraacara formal. 

b. Setiap peserta KKN wajib menjaga diri dan nama baik almamaterUPM. 

c. Setiap peserta KKN wajib selalu berpakaian rapi dengan tetapmenjaga 

kesopanan dan selalu menyesuaikan dengan kondisidan situasi di temapat KKN. 

d. Setiap peserta KKN wajib menjalankan dan memenuhi program-program yang 

telah direncanakan dan disepakati bersamasecara sungguh-sungguh dan 

bertanggung jawab. 

b. Setiap mahasiswa membuat dan menyelesaikan minimal 1 program fisik atau 

program non fisik. 

c. Setiap pelaksanaan suatu program ditunjuk seorang mahasiswa sebagai 

penanggung jawab atau koordinator, sedang mahasiswa lainnya sebagai 

anggota. 

d. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik sesamapeserta KKN dan 

tetap menjaga kekompakan dalam belajar danberkarya nyata di masyarakat. 



21 

 

e. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik dengan pihakpihak terkait 

dan anggota masyarakat di tempat KKN. 

f. Setiap peserta KKN harus tetap berlaku santun sebagai sosok yang sedang 

belajar dan membelajarkan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang baik 

dan terhindar dari permusuhan. 

g. Setiap peserta KKN harus selalu aktif dan kreatif dalam menjalankan program-

programnya sehingga dapat memberikan contoh dan memotivasi masyarakat 

sekitar untuk mendukung program-program yang telah dirancang. 

h. Setiap mahasiswa KKN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai baik, adat-istiadat, dan 

kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan menahan diri untuk tidak 

menimbulkan masalah apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan 

dirinya. 

i. Setiap mahasiswa mengisi buku JurnalKegiatan Individu berupa: 

1). Catatan harian/kegiatan harian yang penting selama KKN. 

2). Program KKN dan pelaksanaannya. 

j. Setiap satu kelompok desa diharuskan membuat/menyerahkan Laporan Akhir 

KKN dengan sistematika sebagaimana dalam lampiran. 

k. Mahasiswa wajib memenuhi / melunasi semua biaya program yang sudah di 

sepakati bersama. 

l. Kehadiran mahasiswa di lokasi KKN minimal 70% dari kehadiran umum secara 

keseluruhan. 

2. Larangan 

a. Setiap peserta KKN tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang tidak 

santun yang dapat menimbulkan pergunjingan di masyarakat. 

b. Setiap peserta KKN dilarang membawa dan melakukan minumminuman keras 

dan obat-obat terlarang.  

c. Setiap peserta KKN dilarang melakukan perbuatan-perbuatan negatif dalam hal 

hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim.  

d. Setiap peserta KKN dilarang melakukan ataupun ikut-ikutan dalam perihal 

perjudian.  
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e. Setiap peserta KKN tidak boleh meninggalkan lokasi KKN selama 

melaksanakan KKN, kecuali melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan 

realisasi program-program KKN dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

f. Setiap peserta KKN dilarang membuat stempel KKN.  

g. Setiap peserta KKN tidak boleh menerima tamu di luar kegiatan KKN lebih dari 

pukul 20.00 WIB.  

3. Aturan Umum 

a. Pemondokan mahasiswa pria dan mahasiswa wanita terpisah (tidak dalam satu 

rumah pemondokan). 

b. Peserta KKN harus menandatangi daftar hadir yang disiapkan di lokasi KKN.  

c. Ketika meninggalkan lokasi KKN, mahasiswa harus mengisi berita acara 

kegiatan yang akan dilakukan (kegiatan tersebut terkait dengan program KKN 

atau kegiatan lain yang diizinkan berdasarkan aturan KKN)  
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BAB  III 

PROGRAM KERJA KEGIATAN LAPANGAN  

 

A. Program Kerja KKN 

Sesuai dengan peran mahasiswa KKN yaitu membantu memecahkan persoalan-

persoalan masyarakat dalam pembangunan pedesaan, maka program-program yang 

dirumuskan harus diangkat dari persoalan masyarakat dan kebutuhan masyarakat 

setempat. 

Untuk dapat melaksanakan program kegiatan KKN dalam waktu yang relative 

singkat dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi, maka mahasiswa hendaknya 

membuat program dan melaksanakannya sesuai dengan time scedule sebagai berikut: 

1. Tahap I : Persiapan 

a. Observasi potensi desa dan masyarakat 

b. Identifikasi masalah yang ada 

c. Merumuskan persoalan masyarakat dan kebutuhannya 

d. Membuat rencana kerja 

e. Menetapkan/menentukan bentuk kegiatan 

2. Tahap II : Pelaksanaan Program Kerja KKN 

Tahap Pelaksanaan Program Kerja KKN dilakukan selama mahasiswa berada 

dilokasi, dan setiap mahasiswa diwajibkan membuat Jurnal Laporan Harian dan 

Laporan Kelompok.  

 

B. Skala Program KKN 

Program yang disusun oleh mahasiswa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan 

atau skala, yaitu: 

1. Program kerja sesuai kelompok program studi dan fakultas 

Yaitu program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan kelompok bidang studi 

masing-masing bersama dengan masyarakat sasaran. Misalnya prodi manajemen, 

prodi akuntansi memberi pelatihan pembukuan dan administrasi. 
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2. Program KKN tingkat desa, yaitu program yang pelaksanaannya dikerjakan dan 

dikoordinasikan oleh mahasiswa dan masyarakat desa yang bersangkutan. 

3. Program KKN tingkat kecamatan, yaitu bila program tersebut dikerjakan dan 

dikoordinasikan oleh mahasiswa tingkat kecamatan. 

 

C. Jenis Program Kerja 

1. Bidang Pendidikan 

a. Pemberantasan buta huruf, kejar paket, meningkatkan wajib belajar. 

b. Mengadakan kursus ketrampilan seperti tata boga, tata rias, modes, dll. 

c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program-program pendidikan. 

d. Pemeliharaan perpustakaan desa. 

2. Bidang Kesehatan dan Sanitasi Dasar 

a. Membantu pencegahan penyakit dan penyalahgunaan narkotika 

b. Penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat 

c. Penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB), imunisasi, posyandu 

d. Penyuluhan tentang gizi 

e. Mengaktifkan fungsi lembaga-lembaga kesehatan 

f. Membina lingkungan hidup, pertamanan, dan pekarangan. 

3. Bidang Produksi 

a. Memperkenalkan padi jenis unggul sesuai dengan jenis tanah. 

b. Memperkenalkan tanaman-tanaman jenis baru, tanaman perdagangan baru 

(misalnya: cengkeh, lada, panili, pisang, kelapa, mangga, melinjo, dll). 

c. Mengadakan proyek-proyek percontohan/demonstrasi produksi baru. 

d. Penghijauan, dan lain-lain. 

4. Bidang Prasarana dan Sarana. 

Pada bidang ini mahasiswa sebagai fasilitator dan mediator untuk: 

a. Perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. 

b. Perbaikan dan pengadaan sarana penyediaan air bersih. 

c. Rehabilitasi tempat-tempat pendidikan, tempat ibadah, balai kesehatan, kantor 

desa, dan balai pertemuan. 
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d. Lain-lain yang diperlukan seuai dengan potensi dan kebutuhan desa. 

5. Bidang Sosial Budaya 

a. Memelihara dan mengembangkan budaya setempat 

b. Menggiatkan dan mengadakan organisasi pemuda 

c. Menggalakkan sistem keamanan desa. 

6. Bidang Spiritual 

a. Menanamkan rasa persatuan dalam kehidupan umat beragama 

b. Membantu dalam pengadaan buku tuntunan ibadah 

c. Ikut aktif dalam peringatan hari-hari besar nasional dan agama 

d. Membantu perbaikan tempat ibadah 

e. Ikut aktif dalam pembinaan kegiatan keagamaan. 

 

D. Bimbingan KKN 

Bimbingan KKN dilakukan oleh DPL masing-masing kelompok secara berkala 

sesuai dengan jadual kegiatan yang ditetapkan oleh panitia. 

Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN adalah: 

1. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa peserta bimbingannya dalam 

melaksanakan KKN. 

2. Bertanggung jawab atas mahasiswa peserta bimbingannya selama KKN 

berlangsung. 

3. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa peserta bimbingnya berdasarkan 

kriteria penilaian. 

4. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta bimbingnya dalam menyusun 

laporan akhir KKN. 

5. Menyerahkan hasil penilaian mahasiswa peserta bimbingnya kepada Panitia. 

 

E. Evaluasi  dan Sistem Penilaian pada Nilai Akhir KKN 

Evaluasi KKN terdiri dari: 

1. Evaluasi Pembekalan KKN, yang dilaksanakan setelah pembekalan 
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2. Evaluasi kegiatan lapangan KKN, yang dilakukan oleh DPL pada saat mahasiswa 

di lokasi sampai dengan pembuatan laporan akhir KKN. 

3. Evaluasi kegiatan keseluruhan oleh Panitia. 

 

Sistem Penilaian pada Nilai Akhir KKN 

1. Nilai akhir KKN merupakan gabungan antara nilai pembekalan, nilai kegiatan 

lapangan, dan laporan dengan pembobotan tertentu. 

2. Operasi evaluasi: 

a. Komponen yang dievaluasi beserta bobotnya 

1) Kuliah Pembekalan (daftar hadir, keaktifan, postest) Bobot 10 

2) Penyusunan rencana program (ketepatan, realitas)  Bobot 20 

3) Pelaksanaan program (outcome, target dan realitas  

kehadiran dan keaktifan)     Bobot 30 

4) Penyusunan laporan (ketepatan waktu, isi)   Bobot 20 

5) Kedisiplinan, kepribadian, ketertiban, kerjasama  Bobot 20 

Jumlah Bobot                100 

b. Penilai 

1) Masing-masing mahasiswa dinilai oleh 2 orang DPL 

2) Kepala Desa dan masyarakat dapat diminta pertimbangan penilaian  

mahasiswa terutama untuk point 5 pada komponen yang dinilai. 

c. Kriteria 

Nilai  Nilai Bobot Nilai Huruf Predikat 

85 – 100 4 A Sangat memuaskan 

70 – 84  3 B Memuaskan  

58 – 69  2 C Cukup memuaskan 

40 – 57  1 D Kurang memuaskan 

0 – 39  0 E Tidak Memuaskan 

 

Mahasiswa dinyatakan berhasil melaksanakan program KKN apabila 

mahasiswa mencapai nilai akhir minimal 3 (nilai angka) atau B (nilai huruf). 
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d. Nilai Kesimpulan KKN diperoleh dengan rumus: 

  N1 + 2N2 + 3N3 +2N4 + 2N5 
  NK   =  ________________________________   X 100 
     10 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

Hasil pelaksanaan program KKN yang telah dicapai hendaknya dapat ditindaklanjuti 

melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa periode berukitnya atau 

dosen. 

Hasil laporan oleh mahasiswa maupun oleh DPL, dapat digunakan sebagai bahan 

masukan menyusun kembali program KKN yang sudah dilaksanakan. 

Usaha tindak lanjut itu dimaksudkan agar program KKN yang telah dikerjakan, dan 

dirintis oleh mahasiswa KKN dapat dipelihara dan ditingkatkan kegunaannya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

EVALUASI SETELAH PEMBEKALAN: 

 

Nama  : 
NIM   : 
Lokasi KKN :  
DPL  :  
Prodi  : 
 
 
1. Siapa Nama Pemateri yang telah memberikan materi ini? 

2. Apa Judul Materi yang telah disampaikan 

3. Jelaskan pokok-pokok materi yang telah disampaikan 

4. Apa manfaat materi yang telah disampaikan untuk pelaksanaan program KKN yang 

akan Saudara lakukan? 

5. Apa Pertanyaan Saudara terkait dengan materi yang telah disampaikan untuk 

program KKN yang akan Saudara buat? 
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RENCANA KEGIATAN KKN 

 

Nama  : 
NIM   : 
Lokasi KKN :  
DPL  :  
Prodi  : 
 

NO PERMASALAHAN ALTERNATIF 
SOLUSI 

USULAN 
KEGIATAN 

JANGKA 
WAKTU 

ANGGARAM 

1 Permasalahan 1 Solusi 1A 
           1B 

Kegiatan 1 10 Hari  Rp. 500.000 

      

      

      

 

Mengetahui :        Mojokerto,...... 

Dosen Pembimbing      Mahasiswa KKN 

 

 

Nama        Nama 
NIDN        NIM 
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FORMAT OBSERVASI 

KEGIATAN KKN INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM MOJOKERTO 

 

A. Keadaan Geografis 

No Jenis Penggunaan Tanah Luas (ha) 

1. 
2. 
 
 

3. 
4. 

Perumahan dan Pekarangan 
Sawah: 

• Teknis 

• Setengah tehnis 
Ladang/tegalan 
Lain-lain 

 

 Jumlah  

 

B. Keadaan Penduduk 

1. Komposisi Penduduk 

 
No 

Kelompok  
Umur (Tahun) 

Jumlah Penduduk  
Keterangan Pria Wanita Juml 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0 – 4 

5 – 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

30 – 34 

35 – 39 

40 – 44 

45 – 49 

50 – 55 

55 ke atas 

    

 Jumlah     
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2. Tingkat Pendidikan Penduduk 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Belum sekolah 

Tidak tamat SD/ sederajat 

Tamat SD/sederajat 

Tamat SLTP /sederajat 

Tamat SLTA /sederajat 

Tamat Akademi /sederajat 

Tamat Perguruan Tinggi /sederajat (sarjana) 

Tamat Pasca Sarjana 

 

 

3. Mata Pencaharian 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Petani pemilik 

Petani penggarap 

Buruh tani 

Peternak 

Perindustrian kerajinan 

Bidang jasa 

Perdagangan 

Pegawai negeri / ABRI 

Lain-lain 

 

 

C. Tingkat Produksi 

No Jenis Produksi Jumlah Ket. 

1 

 

 

 

 

Bidang Pertanian: 

• Padi 

• Jagung 

• Ketela 

• Terung  
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2 

 

3 

 

• Tomat 

• Lombok 

• Buah-buahan 

• Kelapa 

• Kopi 

• Tebu 

• Lain-lain 

Bidang Perikanan 

• Kolam ikan 

Bidang Peternakan 

• Sapi 

• Kambing 

• Babi 

• Ayam 

• Lain-lain, tuliskan  

 

D. Sarana dan Prasarana 

No Jenis Sarana dan Prasanan Jumlah Ket. 

1 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

Bidang Produksi 

• Tempat penggilingan padi 

• Tempe/tahu 

• Pupuk 

• Pakan ternak 

• Makanan ringan 

• Keset 

• Kios bunga 

• Beton, batako, genteng 

• Lain-lain 
Bidang Perhubungan 

• Jalan aspal 

• Jalan macadam 

• Jalan tanah 

• Mobil 

• Truk 

• Sepeda motor 

• Sepeda 
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3 

 
 

 
4 

 

• Becak 

• Radio 

• Televise 

• Lain-lain 
Bidang Pemasaran 

• Pasar umum 

• Warung 

• Took 

• Lain-lain 
Bidang Sosial/Pendidikan 

• TK 

• SD 

• Madrasah Diniyah 

• SMP 

• MTs 

• Mushola 

• Masjid 

• Gereja 

• Pos Kesehatan/Posyandu 

• Lain-lain 

 

E. Keadaan Sosial 

1. Keagamaan 

 

No 

 

Jenis Kegiatan 

Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Jama’ah Yasin dan Tahlil 

Pengajian rutin 

Istighotsah 

Madrasah Diniyah 

Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) 

Al Barzanji 

Group Sholawat 

Majlis Ta’lim 

Jama’ah Fida’ 

Lain-lain 
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2. Organisasi Kemasyarakatan 

 

No 

 

Jenis Kegiatan 

Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Organisasi Keagamaan 

• Nahdlatul Ulama’ 

• Muslimat NU 

• Fatayat NU 

• Muhammadiyah 

• LDII 

• Remaja Masjid 

• Temu Warga 

• Lain-lain 

Lembaga Pelayanan Masyarakat 

• Posyandu 

• Perkumpulan PKK 

• Lain-lain 

Organisasi Kepemudaan 

• Karang Taruna 

• Club bola voli 

• Club sepak bola 

• Fatayat NU 

• Remaja Masjid 

• Lain-lain 

  

 

3. Kebudayaan 

 

No 

 

Jenis Kegiatan 

Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 

2 

3 

Selamatan Kelahiran Bayi 

Selamatan orang meninggal 

Upacara adat 
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4 

5 

Selamatan khitanan dan perkawinan 

Lain-lain 

 

4. Kesehatan 

 

No 

 

Jenis Kegiatan 

Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 

2 

3 

4 

 

Poliklinik Desa (Polindes) 

Puskesmas 

Rumah Bersalin 

Lain-lain 

  

 

F. Pendidikan 

No Jenis Kegiatan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SD 

SMP/MTs 

SMA/MA/SMK 

TPQ 

Madrasah Diniyah 

Pondok Pesantren 

Lain-lain 
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LAPORAN KEGIATAN HARIAN / PERIODIK 

FAKULTAS.... 

 

Nama  : 
NIM  :  
Pembimbing : 
Lokasi  :  
 

NO HARI/ 
TGL 

WAKTU 
/JAM 

JENIS 
KEGIATAN 

CATATAN 
HASIL 
MAHASISWA 

PARAF 
KHALAYAK 
SASARAN 

VERIFIKASI 
DPL 
(MONITORING 
& EVALUASI 

       

       

       

       

       

 
 
 
 

      

 

Mengetahui :        Mojokerto,...... 

Dosen Pembimbing  Kepala Desa   Mahasiswa KKN 

 

 

Nama    Nama    Nama 
NIDN    NIP    NIM 
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SURAT KETERANGAN KEPALA DESA 

No. ________________ 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ___________________ Kec. 

________________________   Kabupaten  ______________________ menerangkan 

bahwa nama yang tertera di bawah ini sebagai peserta KKN Institut Pesantren KH Abdul 

Chalim Mojokerto, 

Nama  : __________________________ 

NIM  : __________________________ 

Telah melaksanakan program kegiatan KKN sebagai berikut: 

No Waktu Kegiatan Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

MOJOKERTO, ___________________ 

        Kepala Desa, 

 

 

___________________ 
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LEMBAR EVALUASI PESERTA KKN TAHUN 2018 
 

Kelompok :  
Desa  : 

 

No Nama Prodi N1 N2 N3 N4 N5 NA Ket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
Mojokerto, _______________ 

 
Dosen Pembimbing Lapangan 1   Dosen Pembimbing Lapangan 2  

 
 
 

Nama dan NIDN     Nama dan NIDN  
 
Keterangan: 
N1  : Nilai Kuliah Pembekalan 
N2  : Nilai Penyusunan Program Kerja 
N3  : Nilai Pelaksanaan Kegiatan 
N4  : Nilai Penyusunan Pelaporan 
N5  : Nilai Kerjasama, tertib organisasi, kedisiplinan/kegiatan lain 
NA  :  

N1 + 2N2 + 3N3 +2N4 + 2N5 
  NK   =  ________________________________   X 100 
     10 
Kesimpulan penilaian: 

85 – 100 : 4 atau    A 
70 – 84  : 3 atau   B 
58 – 69  : 2 atau   C 
40 – 57  : 1 atau   D 
0 – 39  : 0 atau   E 

 

 



40 

 

 



41 

 

                    PANITIA PELAKSANA 

                    KULIAH KERJA NYATA TEMATIK POSDAYA 
                         UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO 

                             TAHUN AKADEMIK 2015/2016 

                           Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu Telp. (0335) 422715, 427923 Probolinggo 67271 

                      Email : lppm@upm.ac.id  Website : www.upm.ac.id 

 

INSTRUMEN REKAPITULASI MONITORING DAN EVALUASI DOSEN PENDAMPING LAPANGAN KKN 2016 

       Nama DPL : ............................................... 

       Desa  : ............................................... 

No. Nama Kegiatan (Umum / Khusus) 

Skor Bimbingan 

Dosen Per 

Kegiatan 

Skor Hasil 

Monev DPL 
Total 

1.     

2.     

3.     

dst     

Rata- rata    

Keterangan : 

a. Jumlah bimbingan setiap kegiatan minimal 2 x bimbingan 

Skor Bimbingan =      Jumlah Bimbingan    X  100 

           2 

b. Skor hasil monev DPL diambil dari monev per kegiatan 

c. Total diambil dari : 

 

Total =  Skor bimbingan + Skor Monec Per Kegiatan 

 

       2 

Probolinggo, .......................2016 

             Koordinator Lapangan, 

 

             ...........................................   

             NIDN. 
  

  

Mojokerto 

2018 

2018 
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PROGRAM KERJA KKN MAHASISWA 
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM MOJOKERTO 

TAHUN 2018 
Kelompok :         Desa  : 
DPL  :         Kecamatan : 

No Kegiatan 
Jenis Kegiatan Tujuan 

Kegiatan 
Sasaran Target Waktu Pelaksana Lokasi Biaya Sumber 

biaya 
Ket. 

Fisik Non 
Fisik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Mojokerto,  
Mengetahui / Menyetujui       Kelompok KKN Desa ..... 
Dosen Pembimbing Lapangan       Ketua, 
 
 
__________________       _________________   
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                    PANITIA PELAKSANA 

                    KULIAH KERJA NYATA TEMATIK 

POSDAYA 
                         UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO 

                             TAHUN AKADEMIK 2015/2016 

                           Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu Telp. (0335) 422715, 427923 Probolinggo 67271 

                      Email : lppm@upm.ac.id  Website : www.upm.ac.id 

 

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI DOSEN 

PENDAMPING LAPANGAN KKN 2016 

Judul Kegiatan  : .................................................... * 

Desa    : .................................................... 

Nama DPL   : .................................................... 

Jenis Kegiatan   : Umum / Khusus** 

Tanggal Pelaksanaan  : .................................................... 

Lokasi Pelaksanaan  : .................................................... 

Biaya    : Rp............................................... 

 

NO. MATERI YANG DINILAI Bobot Skor 

1. RELEVANSI 

30 

 

a. Kesesuaian antara judul/tema dengan tujuannya 

b. Ketepatan teknologi/metode untuk menjawab permasalahan 

c. Keberhasilan pemberdayaan 

d. Penumbuhan empati, jiwa kepeminpinan, kewirausahaan dan  

kerjasama mahasiswa 

2. CAKUPAN 

20 

 

a. Jumlah partisipan, mutu dan luasan kegiatan 

b. Besaran beban kegiatan : Jam Kerja Efektif Mahasiswa 

3. LUARAN DAMPAK (Outcome) 

30 

 

a. Ekspektasi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

b. Ekspektasi peningkatan pemanfaatan potensi daerah /kearifan lokal 

4. KESINAMBUNGAN PROGRAM 

10 

 

a. Adanya dukungan dana dari mitra 

b. Adanya peningkatan pembelajaran pemberdayaan             

masyarakat 

5. PENDANAAN 

10 

 

a. Kesesuaian antara prioritas program dan jumlah dana yang  

dibutuhkan 

JUMLAH SKOR  

Saran dan Komentar Koordinator Lapangan: 

............................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 

 
* (setiap kegiatan lampirkan min.1 foto) 

**(coret yang tidak perlu) 

        Probolinggo, .......................2016 

        Koordinator Lapangan, 

 

 

 

 

  

Mojokerto 

2018 

2018 
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FORMAT MONITORING KKN 

 

1. Hari/Tanggal : 

2. Lokasi KKN : 

3. Monitoring Ke  : 

4. Mahasiswa yang Hadir   : 

5. Mahasiswa yang Tidak Hadir  : 

6. Tingkat Keterlaksanaan Program 

NO NAMA PROGRAM SASARAN KETERCAPAIAN 
(%) 

KETERANGAN 

     

     

     

 

7. Permasalahan : 

 

8. Solusi Pemecahan Masalah yang Ditawarkan :  

 

 

9. Catatan :  

 

Mojokerto, ..... 

Kordes       Pemonev 

 

Nama       Nama 
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LAPORAN KEGIATAN 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

 

DESA ............ KECAMATAN ..............  

KABUPATEN MOJOKERTO 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

Kelompok Mahasiswa KKN Desa ............ 

 

 

 

 

 

KULIAH KERJA NYATA (KKN)  

Institut Pesantren KH Abdul Chalim 

Mojokerto 

2018 
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LEMBAR PENGESAHAN 

 

LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  

 DESA ........... KECAMATAN ............... 

KABUPATEN MOJOKERTO 

 

 

OLEH : 

KELOMPOK MAHASISWA KKN DESA ............. 

 

 

 

 

 

Disetujui pada : 

Hari  :  

Tanggal  :  

 

 

 

Pembimbing I             Pembimbing II  

 

 

(Nama dan gelar)   (Nama dan gelar) 

NIDN.  ….              NIDN.…. 
 
 

Mengetahui, 

 

Ketua Panitia KKN 2018    Kepala Desa ......... 
Institut Pesantren KH Abdul Chalim  Kecamatan ............. 
 

 

……………………………………    ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
NIP:        NIP. 

FORMAT LAPORAN 

AKHIR 
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